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“สหกรณ์ แปลว่า การทำาด้วยกัน หมายถึง ผนึกกำาลังผู้ทำางานเกี่ยวข้องกัน
การทำางานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน  

และต้องกระทำางานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กัน  และกันด้วยจึงจะเป็นสหกรณ์แท้ 

ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอำานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว”

พระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น

วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน
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สารบัญ   

  



- 3 -

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำ�กัด

 
 
 
 
 
ท่ี สอ.ขถ.ชม.ว.  090 / 2559                                สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั 

           330/9-10 หมู่บา้นเชียงใหม่แลนด ์ต าบลชา้งคลาน 
         อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่     50100 

         2   พฤษภาคม  2559 

เร่ือง   เชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีบญัชี  2558 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จ ากดั ทุกท่าน 

  ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จ ากัด ได้ด าเนินงานมาครบปีบัญชีสหกรณ์ตาม                    
ขอ้บังคบัของสหกรณ์ฯ แลว้ จึงไดก้ าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558 ข้ึน เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ           
ตามก าหนดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี  

   ในการน้ี สหกรณ์ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปีบญัชี 2558  
ในวันศุกร์ ท่ี 27  พฤษภาคม 2559  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ าเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่   

  จึ ง เรี ยน ม าเพื่ อ ขอ เรี ยน เชิ ญ ท่ าน ส ม าชิ ก เข้ า ร่ ว มป ระ ชุ ม ตาม  ว ัน  เวล า  ส ถ าน ท่ี  ดัง กล่ าว ข้ างต้น                                 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
    
                             ( นายอินทปัตร  บุญทวี ) 
      ประธานกรรมการด าเนินการ 

      สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั 

 

 

หมายเหตุ   1. ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ปิดลงทะเบียนเวลา 14.30 น. 

  2. ค่าพาหนะจ่ายใหส้มาชิกสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนภายในก าหนดเวลาเท่านั้น 

 
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
โทรศพัท ์053-277197-8 โทรสาร 053-277199 
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สารจากประธานสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด

 สมาชิก สอ.ขถ.ชม. ทุกท่าน
 สำาหรับการดำาเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัดในรอบปี 2558 ซึ่ง

เป็นปีที่ 15 ของสหกรณ์  ท่ามกลางการแข่งขันของสถาบัน

การเงินอื่น และสหกรณ์ใกล้เคียงในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 

เพิ่มวงเงินสินเชื่อ และสวัสดิการให้สมาชิกที่สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด มีจำานวนสมาชิก

สหกรณ์และผลประกอบการลดลงกว่าปีที่ผ่านมาผม และคณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้จัดการและ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ตระหนักถึงปัญหา และพร้อมที่จะดำาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ให้บรรลุ ตามเป้าหมายให้รวดเร็วที่สุด ให้ผลประกอบการประจำาปี 2559 และในอนาคต มีการเจริญเติบโตขึ้น 

เป็นลำาดับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของสหกรณ์ต่อไป

 ในโอกาสนี้   ผมทำางานในตำาแหน่งประธานคณะกรรมการดำาเนินการ   ครบหนึ่งวาระ 

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนให้ผม และคณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ชุดที่ 15 ทำาหน้าที่บริหารสหกรณ์ให้บรรลุตามแผนงานสหกรณ์ที่วางไว้ ทั้งยังให้ความร่วมมือ

ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรงตลอดปี 

2559 

        ขอแสดงความนับถือ

    

      (นายอินทปัตร บุญทวี)

         ประธานกรรมการดำาเนินการ

                         สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด 
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   สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา       นายสรศักดิ์ วจีสัตย์
   รองประธานกรรมการ           รองประธานกรรมการ  

นายอินทปัตร  บุญทวี
ประธานกรรมการ 

  จ่าสิบตรีชัยภัทร แก้วชยาภรณ์  นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ     นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
         เลขานุการ           เหรัญญิก       กรรมการ 

 จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล          นายวรกานต์ สุภากาศ     นายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ
        กรรมการ          กรรมการ      กรรมการ 

  นายสรายุทธ พุทธวงศ์   นายสมศักดิ์ สุคำาเปี้ย   นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
 กรรมการ        กรรมการ              กรรมการ 

    นางทัศพร ขอดแก้ว     นางสาวสุนันทนา ขันธะเลิศ      นางศิรินภา วิเชียรโชติ
   กรรมการ             กรรมการ       กรรมการ 

คณะกรรมการดำาเนินงานชุดที่ 15
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ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสหกรณ์ 

      นายธัญญศักดิ์ แสงศรีจันทร์   นายทองทิพย์ ถาบัวคำา

              ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์              ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

    ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์     นายอภิชาติ เทพชา

              ที่ปรึกษาสหกรณ์                  ที่ปรึกษาสหกรณ์ 

           นายภมรพล   กาลอ          นางสาวสิรินาฎ แสงสุวรรณ์    

                 หัวหน้าการเงินและบัญชี           เจ้าหน้าที่ สินเชื่อ

นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางระวีวรรณ   ธรรมสานุกุล      นางสาวจิณห์ระพีร์  เชื้อพูล             

      ผู้ตรวจสอบกิจการ      ผู้ตรวจสอบกิจการ
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์

                       นางสาวนุสรา  วรรณดา

                               ผู้จัดการ

           นายภมรพล   กาลอ          นางสาวสิรินาฎ แสงสุวรรณ์    

                 หัวหน้าการเงินและบัญชี           เจ้าหน้าที่ สินเชื่อ

       นางสาวนิภาวรรณ  ปัญญามอย

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
         นางสาวสวรส  จิกยอง           

           เจ้าหน้าที่บัญชี

             นางบุญชู  โยธาวัง            

         แม่บ้าน
         นางสาวอัจฉราพร  วงค์สุวรรณ

          เจ้าหน้าที่ธุรการ
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สอ.ขถ.ชม. ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557
15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 

โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 2 ตุลาคม 2558
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ จำากัด 
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โครงการสัมมนานอกสถานที่
20 พฤศจิกายน 2558 ณ ม่อนไอดิน รีสอร์ท  

ทำาบุญสำานักงาน เนื่องในโอกาส สหกรณ์ฯ ครบรอบ ๑๕ ปี 

ร่วมแสดงความเสียใจการจากไปของสมาชิกสหกรณ์ 
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10 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ. 2554 – 2558 

 
รายการ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

จ านวนสมาชิก  (คน) 1,724 1,813 1,722 1,663 1,614 
ทุนเรือนหุน้  (บาท) 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00 55,077,730.00 
ทุนส ารอง  (บาท) 1,335,733.50 1,682,111.48 2,367,247.26 2,731,435.01 2,987,596.91 
ทุนสะสมตาม
ขอ้บงัคบั 

(บาท) 187,592.61 187,592.61 192,592.61 285,592.61 331,592.61 

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก
ระหวา่งปี  

(บาท) 56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00 40,665,465.00 51,426,670.00 

สินทรัพยท์ั้งส้ิน  (บาท) 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851,71 116,797,634.82 114,639,899.48 
หน้ีสินทั้งส้ิน  (บาท) 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 61,068,544.30 57,411,030.01 
รายได ้ (บาท) 6,354,202.85 6,962,476.32 9,501,239.80 11,027,215.38 10,222,295.75 
ค่าใชจ้่ายด าเนินการ  (บาท) 2,366,209.11 2,478,024.32 2,810,868.49 3,044,184.68 4,217,028.83 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย
และการลงทุน  

(บาท) 1,790,434.76 1,734,166.81 2,926,922.08 3,362,607.55 2,815,482.82 

หน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญ 

(บาท) 0.00 1,045,656.41 1,498,240.48 2,133,450.25 4,357,834.15 

ก าไรสุทธิ 
(ขาดทุนสุทธิ)  

(บาท) 2,197,558.98 1,704,628.78 2,265,208.75 2,486,972.90 (1,168,050.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำาเนินงานประจำาปี

พ.ศ. 2554 – 2558 
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทราบ

1. เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนำาผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558

  1. ............................................................................................................

  2. ............................................................................................................

  3. ............................................................................................................

  4. ............................................................................................................

  5. ............................................................................................................

 

2. องค์ประชุม

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด พ.ศ. 2551 ข้อ 69 

องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก 

ต้องมีผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 

จึงจะเป็นองค์ประชุม

 เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จำานวน ................................... คน จึงถือว่า 

ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม:

 ........................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด

วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม จำานวน 433 คน ประกอบด้วย

  1. นายอินทปัตร บุญทวี   ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ

  2. ส.อ.เจตนิพัทธ์ จริยา    รองประธานกรรมการฯ

  3. นายสักการ ณิยกูล    รองประธานกรรมการฯ

  4. จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์   กรรมการ/เลขานุการ

  5. นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ   กรรมการ/เหรัญญิก

  6. นายอภิชาติ เทพชา    กรรมการ

  7. นางทัศพร ขอดแก้ว    กรรมการ

  8. นายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ   กรรมการ

  9. นางอัญชลี ทองคำา    กรรมการ

  10. นายสรายุทธ พุทธวงศ์   กรรมการ

  11. นางสาวสุนันทา ขันธเลิศ   กรรมการ

  12. นางสาวศิรินภา รอดจิตร   กรรมการ

  13. นางสาวจันทิมาพร ทองนาค  กรรมการ

  14. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี   กรรมการ

  15. นายวรกานต์ สุภากาศ   กรรมการ

 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด จำานวน 418 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

  1. นายชูศักดิ์ ฆะปัญญา   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เชียงใหม่  

       พื้นที่ 6

  2. ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์  ที่ปรึกษาสหกรณ์

  3. นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล   ผู้ตรวจสอบกิจการ

  4. นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล   ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

  1. นางสาวนุสรา    วรรณดา ผู้จัดการ

  2. นายภมรพล กาลอ    เจ้าพนักงานการเงิน

  3. นางสาวสิรินาฎ แสงสุวรรณ์   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

  4. นางธนัญญา อินดาวงค์   เจ้าหน้าที่บัญชี



- 13 -

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำ�กัด

  5. นางสาวนิภาวรรณ ปัญญามอย   เจ้าหน้าที่บัญชีประมวลผล

  6. นางสาววรีรัตน์ ชื่นภักดี    เจ้าหน้าที่บัญชี

  7. นางสาวอัจฉราพร วงศ์สุวรรณ   เจ้าหน้าที่ธุรการ

  8. นางบุญชู โยธาวัง     แม่บ้าน

เริ่มประชุมเวลา 14.00น.

  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการดำาเนิน

การสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวแถลง

รายงานผลการดำาเนินงานสหกรณ์ ต่อ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกที่มาประชุมใหญ่ และกล่าวเปิดประชุม 

และดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทราบ

  1. เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนำาผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557

  นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการดำาเนินการฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิก

สหกรณ์และแนะนำาผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557พร้อมแจ้งองค์ประชุมที่เข้ามาประชุม

ใหญ่สามัญประจำาปีให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบ

  2. องค์ประชุม

  ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด พ.ศ.2551 

ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้

แทนสมาชิก ต้องมี ผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า

หนึ่งร้อยคน จึงจะเป็น องค์ประชุม

  เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จำานวน 418 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556

  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด ได้ประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปีบัญชี 2556เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 

อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 533 คน

  คณะกรรมการดำาเนินการฯชุดที่ 14 ได้จัดทำารายงานบันทึกการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปีบัญชี 2556 เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจำาปี 2557 หน้าที่ 12-24

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556
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  2. จำานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 2557

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย 728 คน หญิง 935 คน

      รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 1,663 คน

  โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้

   จำานวนยอดสมาชิก ยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  1,722 คน

   สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2557     176 คน

   สมาชิกลาออกในรอบปีบัญชี 2557     235 คน

   คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   1,663 คน

  3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2553-2557 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี 2557

  นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการสหกรณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบผลการ

ดำาเนินงานสหกรณ์ในรอบปี 2557 ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจำาปี 2557 หน้าที่ 25-28 

ดังนี้ 

  1. ผลการดำาเนินงานปี 2557 เปรียบเทียบปี 2556

14 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 
นางสาวนุสรา  วรรณดา  ผูจ้ดัการสหกรณ์ ไดแ้จง้ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบผลการด าเนินงาน

สหกรณ์ในรอบปี 2557   ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจ าปี 2557 หน้าที่ 25-28   ดงัน้ี   
1. ผลการด าเนินงานปี 2557  เปรียบเทียบปี  2556 
รายการ พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 เพิ่ม (ลด) 

จ านวนสมาชิก  (คน) 1,722 1,663 (59) 
ทุนเรือนหุ้น  (บาท) 46,605,890.00 50,225,090.00 +3,619,200.00 
ทุนส ารอง  (บาท) 2,367,247.26 2,731,435.01 +364,187.75 
ทุนสะสมตาม
ขอ้บงัคบั 

(บาท) 192,592.61 285,592.61 +93,000.00 

เงินให้กูแ้ก่สมาชิก
ระหว่างปี  

(บาท) 76,039,380.00 40,665,465.00 (35,373,915.00) 

รายได ้ (บาท) 5,076,077.24 5,531,157.58 +455,080.34 
ค่าใชจ่้าย  (บาท) 2,810,868.49 3,044,184.68 +233,316.19 
ก าไรสุทธิ  (บาท) 2,265,208.75 2,486,972.90 +221,764.15 
สินทรัพยท์ั้งส้ิน  (บาท) 127,249,851.71 116,797,634.82 (10,452,216.89) 
หน้ีสินทั้งส้ิน  (บาท) 75,818,913.09 61,068,544.30 (14,750,368.79) 

 
2. จ านวนสมาชิก ณ วันส้ินปี 2557 
ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2557  สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย   728    คน  หญิง  935   คน 

              รวมมีสมาชิกสหกรณ์  จ านวน   1,663    คน  
โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงระหว่างปี ดงัน้ี 

จ านวนยอดสมาชิก    ยกมา    ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2556  1,722    คน 
สมาชิกเขา้ใหม่ในรอบปีบญัชี   2557       176    คน 
สมาชิกลาออกในรอบปีบญัชี    2557       235    คน 
คงเหลือยอดสมาชิก    ณ  วนัที่  31  ธันวาคม   2557   1,663    คน 

3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2553-2557 
รายการ พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ทุนเรือนหุ้น 31,527,710.00 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00 
เงินให้กูแ้ก่สมาชิก 67,643,800.02 56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00 40,665,465.00 
เงินรับฝากจาก
สมาชิก 

    151,000.00        1,037.85 1,675,897.17 3,885,532.71 1,147,124.66 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 
นางสาวนุสรา  วรรณดา  ผูจ้ดัการสหกรณ์ ไดแ้จง้ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบผลการด าเนินงาน

สหกรณ์ในรอบปี 2557   ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจ าปี 2557 หน้าที่ 25-28   ดงัน้ี   
1. ผลการด าเนินงานปี 2557  เปรียบเทียบปี  2556 
รายการ พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 เพิ่ม (ลด) 

จ านวนสมาชิก  (คน) 1,722 1,663 (59) 
ทุนเรือนหุ้น  (บาท) 46,605,890.00 50,225,090.00 +3,619,200.00 
ทุนส ารอง  (บาท) 2,367,247.26 2,731,435.01 +364,187.75 
ทุนสะสมตาม
ขอ้บงัคบั 

(บาท) 192,592.61 285,592.61 +93,000.00 

เงินให้กูแ้ก่สมาชิก
ระหว่างปี  

(บาท) 76,039,380.00 40,665,465.00 (35,373,915.00) 

รายได ้ (บาท) 5,076,077.24 5,531,157.58 +455,080.34 
ค่าใชจ่้าย  (บาท) 2,810,868.49 3,044,184.68 +233,316.19 
ก าไรสุทธิ  (บาท) 2,265,208.75 2,486,972.90 +221,764.15 
สินทรัพยท์ั้งส้ิน  (บาท) 127,249,851.71 116,797,634.82 (10,452,216.89) 
หน้ีสินทั้งส้ิน  (บาท) 75,818,913.09 61,068,544.30 (14,750,368.79) 

 
2. จ านวนสมาชิก ณ วันส้ินปี 2557 
ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2557  สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย   728    คน  หญิง  935   คน 
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ทุนเรือนหุ้น 31,527,710.00 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00 
เงินให้กูแ้ก่สมาชิก 67,643,800.02 56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00 40,665,465.00 
เงินรับฝากจาก
สมาชิก 

    151,000.00        1,037.85 1,675,897.17 3,885,532.71 1,147,124.66 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำ�กัด

  4. การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกปี 2556-2557 

  5. รายได้ รายจ่าย กำาไรสุทธิ ปี 2553 – 2557 

  6. สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ ปี 2553-2557 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำาปี 2557

  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด โดยมติที่ประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล 

และนางสาว จิณห์ระพีร์ เชื้อพูล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น

  ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำานาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจ

สอบเป็นประจำาทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ โดยได้ชี้แจงรายละเอียด ให้ข้อสังเกต 

และข้อเสนอเพื่อ การพิจารณาของคณะกรรมการดำาเนินการ สำาหรับผลการตรวจสอบประจำาปี 2557 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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4. การให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิกปี 2556-2557 
ประเภทของเงินกู้  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เพิ่ม (ลด) 

เงินกูฉุ้กเฉิน   (บาท) 7,721,280.00 8,134,565.00 +413,285.00 
เงินกูส้ามญั (บาท) 65,986,100.00 28,741,000.00 (37,245,100.00) 
เงินกูเ้ฉพาะกิจ (บาท) 1,268,000.00 2,675,000.00 +1,407,000.00 
เงินกูท้นุเรือนหุ้น (บาท) 776,500.00 810,000.00 +33,500.00 
เงินกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวิต (บาท) 257,000.00 304,900.00 +47,900.00 
เงินกูเ้พื่อซ้ือปืนสวสัดิการ (บาท) 30,500.00 0.00 (30,500.00) 

รวม (บาท) 76,039,380.00 40,665,465.00 (35,373,915.00) 
  

5. รายได้ รายจ่าย ก าไรสุทธิ ปี 2553 – 2557 
รายการ พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รายได ้ (บาท) 3,882,491.69 4,563,768.09 2,535,115.90 5,076,077.24 5,531,157.58 
รายจ่าย (บาท) 1,932,331.00 2,366,209.11 1,496,712.17 2,810,868.49 3,044,184.68 
ก าไรสุทธิ  (บาท) 1,950,160.69 2,197,558.98 1,038,403.73 2,265,208.75 2,486,972.90 

  

6. สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ ปี 2553-2557 
รายการ (บาท) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สินทรัพย ์     77,167,300.40 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851.71 116,797,634.82 
หน้ีสิน          42,494,827.07 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 61,068,544.30 
ทุนสหกรณ์   34,672,473.33 40,439,755.98 44,630,382.87 51,430,938.62 55,729,090.52 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2557 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั โดยมติที่ประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2557ได้เลือกตั้ งให้ข้าพเจ้า นางระวีวรรณ  ธรรมสานุกุล และนางสาว             
จิณห์ระพีร์  เช้ือพูล เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจ าปีบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น 
  ผูต้รวจสอบกิจการไดป้ฏิบติัหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่และไดเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โดยได้ช้ีแจงรายละเอียด ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอเพื่อ            
การพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการ ส าหรับผลการตรวจสอบประจ าปี 2557สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

  1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสหกรณ์ที่ได้กำาหนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่

ประชุมของคณะกรรมการดำาเนินการ

  1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำาบัญชี และเอกสารประกอบ

รายการบัญชีให้ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์

กำาหนด รวมถึงระเบียบและคำาแนะนำาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำาหนดขึ้น

  1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อ

สังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ์

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ

  2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้

สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

  2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ

สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการดำาเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

อื่นๆของสหกรณ์ ทั้งวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ

  2.3 ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญา

จ้างและหลักประกัน

  2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ

สหกรณ์รวมทั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่

  2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำาสั่งของสหกรณ์

  2.6 ติดตามผลการดำาเนินการของคณะกรรมการดำาเนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงแผนงานข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งต่างๆ

 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

  ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่าง

การตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน สรุปได้ดังนี้

  3.1 ผลการดำาเนินงาน

  สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,722คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 176คน ออก

จากสหกรณ์ 235คน สมาชิกคงเหลือสิ้นปี 1,663คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์ฯมีทุนในการดำาเนินงานทั้ง

สิ้น 116,797,634.82บาท และในรอบปีสหกรณ์ มีรายได้ทั้งสิ้น 5,531,157.58บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

3,044,184.68บาท มีกำาไรสุทธิ 2,486,972.90บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 221,764.15บาท หรือร้อยละ 9.79
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  3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป

  คณะกรรมการดำาเนินการได้มีประชุมประจำาเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีการแบ่งส่วน

งานและการกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าท่ีไว้ตามส่วน

งานที่กำาหนดการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ มีการ

ปรับปรุงระเบียบต่างๆให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  3.3 ด้านบัญชี

  สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ

บัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่กำาหนดไว้ จัดทำารายงาน งบทดลองประจำาเดือนทุกเดือนเรียบร้อย

และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดำาเนินการทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบ

บัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของบริษัทไอโซแคร์ซิสเตมส์ จำากัด ทำาให้รายงานบัญชี ทะเบียน 

งบการเงิน และรายงานต่างๆถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

  3.4 ด้านการเงิน

  สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำานวนเงิน 29,813.97บาท ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของ นายภมรพล กาลอ เจ้าพนักงานการเงิน และเงินฝากธนาคาร คงเหลือตามบัญชี วัน

สิ้นปี จำานวน 5,174,699.64บาท ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์

  ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ มีเงินรอตรวจสอบจำานวนมาก ซึ่ง

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินดังกล่าวเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคาร

ของสหกรณ์เป็นเงินสด แต่มิได้แจ้งผู้โอน สหกรณ์ได้แก้ปัญหาโดยการสอบถามทางธนาคารต้นทาง

พบว่า ส่วนใหญ่ฝากโดยใบนำาฝากธนาคาร ระบุผู้นำาฝากเป็นลายเซ็น จึงไม่สามารถระบุผู้เป็นเจ้าของ

เงินโอนได้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำาเนินการออก

หนังสือสอบถามยอดดังกล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์

  3.5 ด้านสินเชื่อ

  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จำานวน 466 สัญญา   จำานวน  8,134,565.00 บาท

 2. เงินกู้สามัญ   จำานวน 227 สัญญา  จำานวน 32,530,900.00 บาท

  วันสิ้นปี มีเงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จำานวน 441 สัญญา   จำานวน   2,893,793.91 บาท

 2. เงินกู้สามัญ   จำานวน 830 สัญญา   จำานวน 101,894,376.67 บาท

  การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่วน

ใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระสำาคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
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  3.6 ด้านการลงทุน

  สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้น และเงินฝากประจำามีกำาหนดระยะเวลา 3-6 เดือน ของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลและ

ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำาในอัตราตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น

  3.7 ด้านเงินรับฝาก

  สหกรณ์ฯ รับฝากเงินระหว่างปี 3 ประเภท คือ

 1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2%  จำานวนเงิน 947,599.18 บาท

 2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3%   จำานวนเงิน 188,559.99 บาท

 3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.5%   จำานวนเงิน 114,888.29 บาท

  วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ

 1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2%  จำานวนเงิน 725,410.19 บาท

 2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3%   จำานวนเงิน 316,431.81 บาท

 3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.5%   จำานวนเงิน 105,282.66 บาท

  3.8 การติดตามผลและการแก้ไขปัญหา

  ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่าง

การตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำาเนินการปฏิบัติ

และแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน เรียบร้อยแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำาไรขาดทุนประจำาปี 2557

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 23 กำาหนดว่า “การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้

คณะกรรมการดำาเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่ออนุมัติในที่

ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี”

  คณะกรรมการดำาเนินการได้จัดทำางบดุล และงบกำาไรขาดทุน ประจำาปีบัญชี 

2557โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจำา

ปี 2557 หน้า 32-47

  นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดงบดุล งบกำาไรขาดทุน 

งบกระแสเงินสด ให้แก่คณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ พร้อมทั้งตอบข้อ

ซักถามจนเป็นที่พอใจ

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุล และงบกำาไรขาดทุนประจำาปี 2557
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2557

  นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการดำาเนินการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2557 สหกรณ์มีกำาไรสุทธิจำานวน 2,265,208.75 บาท คณะกรรมการ

ดำาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 14 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิดังกล่าว ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี้ 

19 
 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 
บาท % บาท % 

1.จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ10   ของก าไรสุทธิ 249,568.94 10.04 358,117.70 15.81 
2.  เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน              

ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 
10,000.00 0.40 10,000.00 0.44 

3.  เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก ร้อยละ 3.70     
(ปี 2556 ร้อยละ 3.50) 

1,664,552.45 66.94 1,427,524.15 63.03 

4.  เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบ้ียช าระระหวา่งปี 
อตัราร้อยละ 2.80    (ปี2556  ร้อยละ 2.50) 

274,851.51 11.06 219,566.90 9.70 

5.  เป็นโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของ            
ก าไรสุทธิ 

188,000.00 7.56 150,000.00 6.62 

6.  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของ                  
ทุนเรือนหุน้ 

20,000.00 0.80 20,000.00 0.88 

7.  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมไม่เกินร้อยละ 10  ของก าไรสุทธิ 20,000.00 0.80 20,000.00 0.88 
8.  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10   ของก าไรสุทธิ 20,000.00 0.80 20,000.00 0.88 
9.  เป็นทุนส่งเสริมสวสัดิการของสมาชิก  ไม่เกินร้อยละ 10 ของ

ก าไรสุทธิ 
20,000.00 0.80 20,000.00 0.88 

10.  เป็นทุนจดัตั้งส านกังาน 20,000.00 0.80 20,000.00 0.88 
รวม 2,486,972.90 100.00 2,265,208.75 100.00 

* หากมีเงินคงเหลือจากการจดัสรรก าไรสุทธิ ให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งหมด 
มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2558 
  นางสาวนุสรา  วรรณดา ผูจ้ัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน และประมาณการ                  
รายรับ  - รายจ่ายประจ าปีบญัชี 2558   ตามรายละเอียดรายงานกิจการ หนา้ที่ 49 -57 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2558 
มติท่ีประชุม อนุมติัแผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ือง พจิารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค า้ประกัน ประจ าปี 2558 
  นางสาวนุสรา  วรรณดา ผูจ้ดัการ แจง้ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดวงเงินกูย้มืหรือค ้า
ประกนั ประจ าปี 2558 ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.2551 ขอ้ 18 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดวงเงิน 
ซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มื หรือค ้าประกนัมาเพื่อใชใ้นกิจการสหกรณ์ ตามที่จ าเป็น 
 
 
 

* หากมีเงินคงเหลือจากการจัดสรรกำาไรสุทธิ ให้สมทบเป็นทุนสำารองทั้งหมด
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2557 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ประจำาปี 2558
  นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน และ
ประมาณการ รายรับ - รายจ่ายประจำาปีบัญชี 2558 ตามรายละเอียดรายงานกิจการ หน้าที่ 49-57
  จ ึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำาปี 2558
มติที่ประชุม  อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำาปี 2558 ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน ประจำาปี 2558
  นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำาหนดวงเงินกู้ยืม
หรือค้ำาประกัน ประจำาปี 2558 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2551 ข้อ 18 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้
พิจารณากำาหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค้ำาประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จำาเป็น
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำารองของสหกรณ์ไม่เกิน200 ล้าน
บาทให้ใช้วงเงินกู้ยืมฯ เป็นจำานวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำารองของงบทดลอง ณ วัน
สิ้นเดือนสุดท้ายก่อนการประชุมใหญ่ ซึ่ง งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สหกรณ์มีทุนเรือน
หุ้น 50,982,540.00 บาท ทุนสำารอง 2,731,435.01 บาท รวมเป็นเงิน 53,713,975.01 บาท
คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 14 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กู้ยืมหรือค้ำาประกัน ประจำาปี 2558 จำานวนเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาท) ปรับลด
จาก ปีก่อน
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน ประจำาปี 2558 เป็นเงิน 
80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาท) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานชุดที่ 15
  นายชูศักดิ์ ฆะปัญญา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 6 ได้ชี้แจงให้ที่
ประชุมรับทราบขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 15 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 
74 ความว่า “กำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำาแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสองของกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ทั้งหมด
โดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้
กรรมการดำาเนินการที่อยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุด ออกจากตำาแหน่งสลับกันไป
ทุกๆ ปี
  เมื่อครบกำาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการดำาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ 
แต่ต้อง ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
  กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ซึ่งต้องพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำาอีกได้ แต่
ต้องไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน
  ในกรณีที่กรรมการดำาเนินการต้องพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำาเนินการ
ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำาเนินการชุดแรก และให้นำาความในวรรค
หนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
  ในปี 2557 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 14/2557 ดำารงตำาแหน่งครบวาระและลา
ออก จำานวน 8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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 1. คณะกรรมการดำาเนินการที่อยู่ครบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จำานวน 2 คน
  1. นายสักการ ณิยะกูล  ประธานกรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 2 ปีที่ 2
  2. นายอภิชาต เทพชา  กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 2 ปีที่ 2
 2. คณะกรรมการดำาเนินการที่อยู่ครบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็นกรรมการดำาเนิน
การใหม่ได้อีกหนึ่งวาระ จำานวน 5 คน
  1. นางศิริลักษณ์    ทรายเหนือ กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
  2. นางทัศพร      ขอดแก้ว   กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
  3. นางสรายุทธ     พุทธวงศ์  กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
  4. นายณรงค์ฤทธิ์   ทายะ  กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
  5. นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ  กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
 3. คณะกรรมการดำาเนินการลาออก จำานวน 1 คน
  1. นางอัญชลี ทองคำา   กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 2 ปีที่ 1
  ผู้ที่ถูกเลือกให้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกจากตำาแหน่ง 
ต้องดำารงวาระต่อจากกรรมการที่ลาออก
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วน
รวมและมีเวลาพอสมควร เป็นกรรมการดำาเนินการอีกจำานวน 8 คน โดยมีกติกาดังนี้
  1. เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำากัดโดยมีผู้รับรอง จำานวน 2 คน
  2. ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
  3. สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน 8 ครั้ง สำาหรับการเลือกตั้ง
กรรมการดำาเนินการแทนตำาแหน่งที่ว่าง
  4. ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับจนครบจำานวนที่เลือกตั้ง ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่
  5. หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ  มีไม่เกินจำานวนที่จะเลือกตั้ง  ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการ
เลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญ่ โดยไม่ต้องลงคะแนน
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ต่อไป
  ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ ตามลำาดับ โดยมีสมาชิกในที่ประชุมรับรอง 2 คน 
เพื่อให้เลือกเป็นคณะกรรมการแทนคณะกรรมการที่ครบวาระ จำานวน 7 คน ดังนี้
  1. นายณรงค์ฤทธิ์   ทายะ  รองปลัด ทต.ท่าศาลา อ.เมือง
  2. นายสรายุทธ     พุทธวงศ์  นักบริหารงานช่าง ทต.แม่แฝก อ.สันทราย
  3. นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ  ผอ.กองคลัง อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
  4. นางทัศพร       ขอดแก้ว  ปลัด ทต.หนองแก๋ว อ.หางดง
  5. จอ.ศรัณยพงศ์    จันทร์นวล ปลัด ทต.สันผักหวาน อ.หางดง
  6. นางศิริลักษณ์    ทรายเหนือ ปลัด อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
  7. นายสรศักดิ์    วจีสัตย์   รองปลัด ทต.สุเทพ อ.เมือง
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  และเลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ จำานวน 1 คน ที่
ประชุมเสนอรายชื่อ พร้อมมีสมาชิกในที่ประชุมรับรอง จำานวน 2 คน ดังนี้
  1. นายสมศักดิ์ สุคำาเปี้ย  ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.ท่าศาลา อ.เมือง
  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มอีก จึงถือว่าทั้งหมด ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
ดำาเนินการชุดที่ 15 โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อตามที่ประชุมเสนอข้างต้น 
ดำารงตำาแหน่งเป็นคณะกรรมการดำาเนินงานชุดที่ 15 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ จำากัด ดังนี้
  1. นายอินทปัตร    บุญทวี  ประธานกรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
  2. ส.อ.เจตนิพัทธ์    จริยา  กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 1 ปีที่ 2
  3. จ.ส.ต.ชัยภัทร     แก้วชยาภรณ์ กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 2 ปีที่ 2
  4. นางสาวศิรินภา   รอดจิตร  กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 2 ปีที่ 2
  5. นางสาวจันทิมาพร ทองนาค  กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 1 ปีที่ 2 
  6. นายจรูญโรจน์    แก้วมณี  กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 1 ปีที่ 2
  7. นายวรกานต์     สุภากาศ  กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 1 ปีที่ 2
  8. นายสรศักดิ์      วจีสัตย์  กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 1 ปีที่ 1
  9. นางทัศพร       ขอดแก้ว กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 2 ปีที่ 1
  10. นายณรงค์ฤทธิ์  ทายะ  กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 2 ปีที่ 1
  11. นายสรายุทธ    พุทธวงศ์  กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 2 ปีที่ 1
  12. นางสาวสุนันทา ขันธเลิศ  กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 2 ปีที่ 1
  13. นางศิริลักษณ์   ทรายเหนือ กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 2 ปีที่ 1
  14. จ.อ.ศรัณยพงศ์  จันทร์นวล กรรมการดำาเนินการ   วาระที่ 1 ปีที่ 1
  15. นายสมศักดิ์    สุคำาเปี้ย  กรรมการดำาเนินการ(แทนอัญชลี) วาระที่ 1 ปีที่ 2

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปี 2558
  นายชูศักดิ์ ฆะปัญญา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 6 ได้ชี้แจงให้
ที่ประชุมรับทราบข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 102 ความว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือก
ตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
เศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำาปี จำานวน 2 คน (ไม่
เกินหาคนหรือหนึ่งนิติบุคคล)
  ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ หรือผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งหน้าที่ประจำาใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจากรไม่ได้”
  มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีบัญชี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ได้คัด
เลือกสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปีบัญชี 2557 ของ
สหกรณ์ คือ
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  1. นางระวีวรรณ      ธรรมสานุกุล  อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง
  2. นางสาวจิณห์ระพีร์  เชื้อพูล   ทต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
  ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้ง 2 คน ได้ครบวาระตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2557 
และปฏิบัติหน้าที่ไปพลางจนกว่าจะมีผู้ดำารงตำาแหน่งแทน ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 103 ความว่า 
“การดำารงตำาแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำาแหน่งได้มีกำาหนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อ ครบกำาหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับการเลือกตั้ง
ซ้ำา”
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ดังนี้
  1. กำาหนดจำานวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปีบัญชี 2558 จำานวน 2 คน
  2. เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อตาม
ที่ได้กำาหนดไว้ในข้อ 1. หากมีผู้เสนอชื่อไม่เกินจำานวนที่กำาหนดไว้ในข้อ 1. ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ 
ซึ่งได้ยินยอมต่อที่ประชุมใหญ่ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงมติเห็นชอบ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการประจำาปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด ดังนี้
  1. นางระวีวรรณ      ธรรมสานุกุล  อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง
  2. นางสาวจิณห์ระพีร์  เชื้อพูล   ทต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 71 (12) กำาหนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบัติ
ตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ
บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
  จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนิน
งานของสหกรณ์ฯต่อที่ประชุมใหญ่
  คุณชูศักดิ์ ฆะปัญญา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 6 ได้กล่าว
แสดงความยินดีกับสหกรณ์ฯ ที่ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 ด้วยการบริหารงานของ
ชุดปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ฯ มีการขยายตัวมีกำาไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสองแสนกว่าบาท อัตรา
เงินปันผลปีนี้สูงกว่าปีก่อน 0.20% สหกรณ์ใกล้เคียงส่วนใหญ่ให้เงินปันผลในอัตราเดิมเท่าปีก่อน ผล
ตอบแทนหุ้นของสหกรณ์คือเงินปันผลมีอัตราสูงกว่าผลตอบแทนของธนาคาร มีซึ่งก็มีปัญหาและข้อ
จำากัดในการดำาเนินงานสหกรณ์อยู่บ้าง ต้องขอความร่วมมือสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์บอกข่าวให้
แก่สมาชิกให้ความร่วมมือในการบริหารสหกรณ์เพื่อความมั่นคงและความย่ังยืนของสหกรณ์ต่อไปใน
อนาคต
  ซ่ึงปัญหาท่ีพบคือมีสมาชิกท่ีกู้ยืมเงินสหกรณ์แล้วไม่นำาส่งเงินกู้โดยไม่มีการหักจาก
บัญชีเงินได้ รายเดือน สหกรณ์แก้ไขโดยการดำาเนินการฟ้องร้องคดีทางกฎหมาย และตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญทำาให้ยอดกำาไรของสหกรณ์ลดลง หากไม่มีปัญหาของหนี้ค้างชำาระสหกรณ์จะมีกำาไร
มากกว่านี้ ดังนั้นสมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการทำาหน้าที่ตามระเบียบของสหกรณ์ และปัญหาที่
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เกิดจากการหักเงินนำาส่งให้สหกรณ์ คือ ไม่ได้หักหน้าฎีกาฝากให้ส่วนราชการต่างๆ เมื่อได้รับหนังสือ
แล้วควรชำาระเงินให้กับสหกรณ์ด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องหักเงินนำาส่งให้
สหกรณ์เป็นอับดับแรก
  ปัญหาอีกอย่าง หน่วยงานทุกแห่งเป็นหน่วยงานผู้เบิก สมาชิกไม่ให้หน่วยงานหักเงิน
ส่งสหกรณ์ เงินรอตรวจสอบ ยอดเงิน 323,998.66 บาท ในงบการเงินของผู้สอบบัญชีหน้า 46 เป็น
ยอดเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ แต่ไม่แจ้งเจ้าของผู้โอน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นผู้สูญเสียประโยชน์ 
จึงขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ในการแจ้งยอดเงินโอนให้ทางสหกรณ์ฯ รับทราบด้วย
  ส่วนเรื่องวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันสหกรณ์ ทุน ของสหกรณ์มี 55 ล้านบาท มีหนี้
สินกับสถาบันการเงินภายนอก และเงินรับฝาก มี 61ล้านบาท วงเงินกู้ยืมฯ ปีที่แล้ว 146ล้านบาท
เป็นวงเงินกู้ยืม กรณีพิเศษซึ่งสหกรณ์ฯ ขอวงเงินกู้ยืมจากนายทะเบียนสหกรณ์ ในปี 2558 ทางสห
กรณ์ฯ ได้วิเคราะห์การบริหารงานสหกรณ์ ไม่เกินวงเงินที่สามารถขอวงเงินกู้ยืมจากนายทะเบียน
สหกรณ์ในกรณีปกติ คือ 80 ล้านบาท ไม่กระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ จึงเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ 
  ฝากสมาชิกสหกรณ์ เรื่องการเป็นสมาชิกสหกรณ์หลายแห่ง ซ้ำาซ้อน ทำาให้สหกรณ์
ของท่านเกิดปัญหาการหักเงินส่งสหกรณ์ไม่เพียงพอ
  ขอนำานโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์ เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จำากัด ทำาให้นายทะเบียนสหกรณ์แนะนำาให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปฏิบัติ
กำาหนดระยะเวลางวดชำาระ เงินกู้ฉุกเฉิน 12 งวด, เงินกู้สามัญ 120 งวด, เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคล
และหลักทรัพย์ค้ำาประกันไม่เกิน 240 งวด, เงินกู้พิเศษ 340 งวด กู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
มาปล่อยสินเชื่อระยะยาว ส่งผลต่อสภาพคล่องของสหกรณ์เกิดปัญหา จึงเสนอให้สหกรณ์ระดมทุน
ภายในสหกรณ์ อาทิเช่น การระดมทุนเรือนหุ้น โปรโมชั่นวันประชุมใหญ่ เป็นต้น
  ข่าวประชาสัมพันธ์ มีการนำาเสนอข่าวสารสหกรณ์ และภาพลักษณ์สหกรณ์ทางที่ดี 
เช่นหน้ากลางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีคูปองส่วนลดที่สามารถนำาไปซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้
รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วม
  คุณสุปรียา ชัยยาคำา ผู้สอบบัญชี ได้กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มอบหมายจาก
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 จากการสอบบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
ได้รายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามหน้า 35 ความเห็นของผู้สอบบัญชี ในเรื่องเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
หน้า 44 รายละเอียดในรายงานกิจการปี 57 และทุนสหกรณ์ มี 55ล้านกว่าบาท แยกเป็นทุนเรือน
หุ้น 50ล้านบาท ทุนสำารอง 2.7ล้านบาท และทุนต่างๆ ตามข้อบังคับ 2 แสนกว่าบาท
  ปีนี้มีสมาชิกรับผิดชอบชำาระหนี้เพิ่มขึ้น ทำาให้กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหมายเหตุ
ประกอบ งบการเงิน หน้า 44 ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา จำานวนเงิน 2.9 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อหนี้ 
2.8 ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้ หักหุ้น, เงินรับฝากและ ยอดชำาระภายในสิ้นปี 57 จะเห็นได้ว่า ตามทีคุ่ณ
ชูศักดิ์ กล่าวไว้ว่าหากสหกรณ์มี ทุนสำารองเยอะแสดงถึงสถานะของสหกรณ์ที่มั่นคง จึงขอให้สหกรณ์ฯ 
ควรจัดสรรทุนสำารองเพิ่มขึ้น และ ขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ถือหุ้นให้เพิ่มขึ้น ซึ่งสหกรณ์ฯ ให้
ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
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  ข้อสังเกต ในแต่ละสหกรณ์ฯ จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพิมพ์ออกทั้งหมดตามยอดที่
เรียกเก็บประจำาเดือน หากไม่ได้รับชำาระตามใบเสร็จรับเงิน จะทำาการยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้น ทำาให้
สหกรณ์เสียค่าใช้จ่ายสูง เพราะในแต่ละเดือนมีลูกหนี้ค้างชำาระทุกเดือน หรือนำาส่งเงินไม่เป็นไปตาม
ยอดเรียกเก็บ ส่วนเงินรอตรวจสอบคือเงินที่โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ แต่ไม่มีการแจ้งแสดงความเป็น
เจ้าของ จึงขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์แจ้งยอดเงินโอนให้สหกรณ์ทราบด้วย ทุกครั้ง และสหกรณ์ฯ 
ควรหาแนวทางแก้ไขในการลดปริมาณจำานวนเงินรอตรวจสอบดังกล่าว
  การเข้าสอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสหกรณ์ และเจ้า
หน้าที่สหกรณ์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ
  12.1 การนำาส่งเงินตามยอดเรียกเก็บประจำาเดือนให้สหกรณ์ฯ
  นายอินทปัตร บุญทวี ประธานดำาเนินการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การนำา
ส่งยอดเรียกเก็บของสหกรณ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานในการนำาส่งสหกรณ์ภายในเดือนที่เรียกเก็บ 
หากโอนข้ามเดือน สหกรณ์ฯ จะยกเลิกใบเสร็จที่เก็บระหว่างเดือนนั้น และออกใบเสร็จรับเงินใหม่โดย
รับรู้และคำานวณดอกเบี้ยใหม่ตามวันที่โอนเงิน พร้อมทั้งฝากให้หน่วยงานคลังช่วยตรวจสอบในกรณีที่
ยังไม่ได้รับใบเสร็จโปรดแจ้งให้กับสหกรณ์ด้วย เพราะบางครั้งสหกรณ์ฯ ส่งเอกสารไปไม่ถึงท่าน หรือ
เงินที่ท่านโอนเป็นเงินรอตรวจสอบไม่ได้แจ้งความเป็นเจ้าของ ดังนั้น สหกรณ์ฯ ไม่ได้ออกใบเสร็จรับ
เงินให้ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือสมาชิกสหกรณ์แจ้งให้สหกรณ์ทราบการโอนเงินทุกครั้ง 
เพื่อลดจำานวนเงินรอตรวจสอบที่คงค้างอยู่ในสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์สามารถแจ้งการโอนเง ิน 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook, e-mail, line และเว็บไซต์ของสหกรณ์
  สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ เลขที่บัญชี 
521-1-89012-4 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ หาก
ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ สามารถโอนเข้าสองธนาคาร คือ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาช้าง
คลาน เลขที่บัญชี 533-0-21062-3 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมือง
เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 010232519644
มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

 จ่าสิบตรี ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์     อินทปัตร บุญทวี
        (ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์)              (นายอินทปัตร บุญทวี)
               เลขานุการ/กรรมการ                 ประธานกรรมการดำาเนินการฯ
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม                   ประธานในที่ประชุม
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2. จำานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 2558

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย 728 คน หญิง 935 คน

        รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 1,614 คน

โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้

 จำานวนยอดสมาชิก ยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   1,663 คน

 สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2558       207 คน

 สมาชิกลาออกในรอบปีบัญชี 2558       256 คน

 คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    1,614 คน
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ระเบียบวาระท่ี 3 
เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี  2558 

 
1.  ผลการด าเนินงานปี 2558  เปรียบเทียบปี  2557 

 
รายการ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 เพิ่ม (ลด) 

จ านวนสมาชิก  (คน) 1,663 1,614 (49) 
ทุนเรือนหุ้น  (บาท) 50,225,090.00 55,077,730.00 +4,852,640.00 
ทุนส ารอง  (บาท) 2,731,435.01 2,987,596.91 +256,161.90 
ทุนสะสมตาม
ขอ้บงัคบั 

(บาท) 285,592.61 331,592.61 +46,000.00 

เงินให้กูแ้ก่สมาชิก
ระหว่างปี  

(บาท) 40,665,465.00 51,426,670.00 +10,761,205.00 

รวมรายได ้ (บาท) 11,027,215.38 10,222,295.75 (804,919.63) 
รวมค่าใชจ่้าย  (บาท) 8,540,242.48 11,390,345.80 +2,850,103.32 
ก าไรสุทธิ  (บาท) 2,486,972.90 (1,168,050.05) (1,318,922.85) 
สินทรัพยท์ั้งส้ิน  (บาท) 116,797,634.82 114,639,899.48 (2,157,735.34) 
หน้ีสินทั้งส้ิน  (บาท) 61,068,544.30 57,411,030.01 (3,657,514.29) 
 

2. จ านวนสมาชิก ณ วันส้ินปี 2558 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2558  สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย   728    คน  หญิง  935   คน 

             รวมมีสมาชิกสหกรณ์  จ านวน   1,614    คน  
โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงระหว่างปี ดงัน้ี 

จ านวนยอดสมาชิก    ยกมา    ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557  1,663    คน 
สมาชิกเขา้ใหม่ในรอบปีบญัชี   2558       207    คน 
สมาชิกลาออกในรอบปีบญัชี    2558       256    คน 
คงเหลือยอดสมาชิก    ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม   2558   1,614    คน 

 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี 2558

1. ผลการดำาเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบปี 2557
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3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2554-2558 
หน่วย : บาท 

รายการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ทุนเรือนหุ้น 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00 55,077,730.00 
เงินให้กูแ้ก่สมาชิก 56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00 40,665,465.00 51,426,670.00 
เงินรับฝากจากสมาชิก        1,037.85 1,675,897.17 3,885,532.71 1,147,124.66 1,079,845.13 

 

4. การให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิกปี 2557-2558 
ประเภทของเงินกู้  พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 เพิ่ม (ลด) 

เงินกูฉุ้กเฉิน   (บาท) 8,134,565.00 9,026,670.00 +892,105.00 
เงินกูส้ามญั (บาท) 28,741,000.00 39,272,000.00 +10,531,000.00 
เงินกูเ้ฉพาะกิจ (บาท) 2,675,000.00 1,843,000.00 (832,000.00) 
เงินกูทุ้นเรือนหุ้น (บาท) 810,000.00 1,285,000.00 +475,000.00 
เงนิกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวิต (บาท) 304,900.00 0.00 (304,900.00) 
เงินกูเ้พื่อซ้ือปืนสวสัดิการ (บาท) 0.00 0.00 0.00 

รวม (บาท) 40,665,465.00 51,426,670.00 +10,761,205.00 

3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2554-2558 

4. การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกปี 2557-2558 
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5. รายได้ รายจ่าย ก าไรสุทธิ ปี 2554 – 2558 

รายการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
รายได ้ (บาท) 6,354,202.85 6,962,476.32 9,501,239.80 11,027,215.38 10,222,295.75 
รายจ่าย (บาท) 4,156,643.87 5,257,847.54 7,236,031.05 8,540,242.48 11,390,345.80 
ก าไรสุทธิ  (บาท) 2,197,558.98 1,038,403.73 2,265,208.75 2,486,972.90 (1,168,050.05) 

  
6. สินทรัพย์ หนีสิ้น ทุนของสหกรณ์ ปี 2554-2558 
รายการ (บาท) พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

สินทรัพย ์     86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851.71 116,797,634.82 114,639,899.48 
หน้ีสิน          46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 61,068,544.30 57,411,030.01 
ทุนสหกรณ์   40,439,755.98 44,630,382.87 51,430,938.62 55,729,090.52 57,228,869.47 

 

  
 
 
 

หน่วย: บาท 

5. รายได้ รายจ่าย กำาไรสุทธิ ปี 2554 – 2558 

6. สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ ปี 2554-2558 
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำาปี 2558

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด

  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด โดยมติที่ประชุม

ใหญ่สามัญ ประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นางระวีวรรณ 

ธรรมสานุกุล และ นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 นั้น

  ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำานาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจ

สอบเป็นประจำาทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ โดยได้ชี้แจงรายละเอียด ให้ข้อสังเกต 

และข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการดำาเนินการ สำาหรับผลการตรวจสอบประจำาปี 2558 

สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

  1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 ระเบียบข้อบังคับและมติ ของสหกรณ์ที่ได้กำาหนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่

ประชุมของคณะกรรมการดำาเนินการ

  1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำาบัญชีและเอกสารประกอบราย

การบัญชีให้ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กำาหนด รวมถึงระเบียบและคำาแนะนำาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำาหนดขึ้น

  1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ์

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ

  2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้

สินทั้งปวง ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

  2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ 

เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการดำาเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของ

สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ

  2.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญา

จ้างและหลักประกัน
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  2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ

สหกรณ์ รวมทั้ง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ จากที่ประชุมใหญ่

  2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์

  2.6 ติดตามผลการดำาเนินการของคณะกรรมการดำาเนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงแผนงานข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งต่าง ๆ

 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

  ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่าง

การตรวจสอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน สรุปได้ดังนี้

  1.1 ผลการดำาเนินงาน

  สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,663 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 207 คน ออก

จากสหกรณ์ 256 คน สมาชิกคงเหลือสิ้นปี 1,614 คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีทุนดำาเนินงานทั้งสิ้น 

114,639,899.48 บาท และในรอบปีสหกรณ์ มีรายได้ทั้งสิ้น 10,222,295.75 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

11,390,345.80 บาท ในสิ้นปีบัญชี 2558 ทางสหกรณ์มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค้างชำาระ

ให้เป็นไปตามนายทะเบียนกำาหนด ทำาให้สหกรณ์มีผลการดำาเนินงานขาดทุนสุทธิ 1,168,050.05 บาท

  1.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป

  คณะกรรมการดำาเนินการได้มีการประชุมประจำาเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีการแบ่ง

ส่วนงานและการกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ไว้ตาม

ส่วนงานที่กำาหนด การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

มีการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  1.3 ด้านบัญชี

  สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ

บัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่กำาหนดไว้ จัดทำารายงาน งบทดลองประจำาเดือนทุกเดือนเรียบร้อย

และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดำาเนินการทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบ

บัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของบริษัทไอโซแคร์ซิสเตมส์ จำากัด ทำาให้รายการบัญชี ทะเบียน 

งบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และสามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการบริหาร

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.4 ด้านการเงิน

  สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำานวนเงิน 25,602.09 บาท ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของ นายภมรพล กาลอ หัวหน้าการเงินและบัญชี และ เงินฝากธนาคาร คงเหลือ ตาม

บัญชี ณ วันสิ้นปี จำานวน 3,426,631.40 บาท ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์

  ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ มีเงินรอตรวจสอบจำานวนมาก ซึ่ง

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินดังกล่าวเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคาร

ของสหกรณ์เป็นเงินสด แต่มิได้แจ้งผู้โอน สหกรณ์ ได้แก้ปัญหาโดยการสอบถามทางธนาคารต้นทาง
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พบว่า ส่วนใหญ่ฝาก โดยใบนำาฝากธนาคาร ระบุผู้นำาฝากเป็นลายเซ็น จึงไม่สามารถระบุผู้เป็น

เจ้าของเงินโอนได้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำาเนินการ

ออกหนังสือสอบถามยอดดังกล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์  

  3.5 ด้านสินเชื่อ

  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จำานวน 479 สัญญา   จำานวนเงิน 9,026,670.00 บาท

 2. เงินกู้สามัญ   จำานวน 250 สัญญา  จำานวนเงิน 39,272,000.00 บาท

  วันสิ้นปี มีเงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จำานวน 708 สัญญา  จำานวนเงิน   3,293,186.15 บาท

 2. เงินกู้สามัญ   จำานวน 691 สัญญา  จำานวนเงิน 107,026,085.69 บาท

  การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่วน

ใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระสำาคัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทราบเพื่อแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ

 3.6 ด้านการลงทุน

  สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้น และเงินฝากประจำามีกำาหนดระยะเวลา 3 – 6 เดือน 

ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลและ

ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำาในอัตราตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น

 3.7 ด้านเงินรับฝาก 

  สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝาก คงเหลือ 3 ประเภท คือ

  1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 %  จำานวนเงิน 501,577.60 บาท

  2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 %   จำานวนเงิน 484,173.06 บาท

  3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.5 %   จำานวนเงิน  94,094.47 บาท

 3.8 การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุง

  ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่าง

การตรวจสอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำาเนินการ

ปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน เรียบร้อยแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ระวิวรรณ ธรรมสานุกุล    จิณห์ระพีร์ เชื้อพูล

     (นางระวิวรรณ ธรรมสานุกุล)      (นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล)

               ผู้ตรวจสอบกิจการ                 ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำาไรขาดทุนประจำาปี 2558
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำาปี 2559

แผนงานประจำาปี 2559

แผนงานธุรกิจ

1. แผนงานการบริหารทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สมาชิกได้ออมเงินเป็นทุนเรือนหุ้น จำานวนทั้งสิ้น 5,507,773.- 

หุ้น หรือมูลค่าเทียบกับ 55,077,730.00 บาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 2557 จำานวน 4,852,640.00 บาท 

หรือ เฉลี่ยเดือนละ 404,390.00 บาท

 ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ มีแผนงานการบริหารทุนกับสมาชิกในการระดมทุนให้

เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ดังนั้น การสะสมทุนเรือนหุ้นในปี 2559 คาดว่า จะมีการสะสมทุน

เรือนหุ้น มูลค่าประมาณ 59,000,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 4,000,000.00 บาท

2. แผนการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์

 1. ในปี 2558 สมาชิกใช้บริการด้านสินเชื่อประเภทต่าง ๆ จำานวน 729 ราย เป็นเงิน 

จำานวน 51,426,670 บาท ตามรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 2. สหกรณ์ฯ มีแผนการเร่งรัดหนี้สินของลูกหนี้ค้างชำาระที่ทางสหกรณ์ฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญไว้ในปี 2558 ให้มาดำาเนินการขยายระยะเวลาชำาระ, ปรับโครงสร้างหนี้, รีไฟแนนท์ หรือ

ปิดบัญชี ซึ่งจำานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค้างชำาระที่ทางสหกรณ์กันไว้สำาหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะ

เรียกเก็บไม่ได้ให้ลดลงร้อยละ 70 ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้

 3. สหกรณ์ฯ จะดำาเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ค้างชำาระที่ไม่ดำาเนินการเคลื่อนไหวทาง

บัญชี ทำาให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในรอบปี

บัญชีนั้นให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีกำาหนดมาตรการดำาเนินการกับหน่วยงานที่ไม่

นำาส่งเงินให้สหกรณ์ตามยอดเรียกเก็บหรือไม่หักเงินผ่านหน้าฎีกา ทำาให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหาย 
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ระเบียบวาระท่ี  6 
เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนงาน  และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2559 

แผนงานประจ าปี 2559 
แผนงานธุรกิจ 

1.  แผนงานการบริหารทุน 
 ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2558  สมาชิกได้ออมเงินเป็นทุนเรือนหุ้น  จ านวนทั้งส้ิน  5,507,773.- หุ้น  
หรือมูลค่าเทียบกบั  55,077,730.00  บาท  เพิ่มข้ึนสุทธิจากปี  2557   จ านวน  4,852,640.00  บาท  หรือ              
เฉล่ียเดือนละ  404,390.00  บาท   
 ในประมาณการปี 2559  สหกรณ์ฯ มีแผนงานการบริหารทุนกบัสมาชิกในการระดมทุนให้เป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์  ดงันั้น การสะสมทุนเรือนหุ้นในปี 2559 คาดว่า จะมีการสะสมทุนเรือนหุ้น มูลค่า
ประมาณ 59,000,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558  ประมาณ 4,000,000.00 บาท 

2. แผนการบริหารจัดการสินเช่ือของสหกรณ์ 
  1. ในปี 2558  สมาชิกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือประเภทต่าง ๆ จ านวน  729  ราย  เป็นเงิน  จ านวน  
51,426,670 บาท  ตามรายละเอียดเงินกูป้ระเภทต่าง ๆ  ดงัน้ี 

ประเภทเงินกู้ 
ปี2557 ปี2558 ประมาณการปี 2559 

จ านวน
(สัญญา) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
(สัญญา) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
(สัญญา) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

-ฉุกเฉิน 
-สามญั 

466 
227 

 

8,134,565.00 
32,530,900.00 

479 
250 

9,026,670.00 
42,400,000.00 

 

500 
300 

10,000,000.00 
40,000,000.00 

 693 40,665,465.00 729 51,426,670.00 800 50,000,000.00 
   

2. สหกรณ์ฯ มีแผนการเร่งรัดหน้ีสินของลูกหน้ีคา้งช าระท่ีทางสหกรณ์ฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญไว้ในปี 2558 ให้มาด าเนินการขยายระยะเวลาช าระ, ปรับโครงสร้างหน้ี, รีไฟแนนท์ หรือปิดบัญชี                  
ซ่ึงจ านวนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีคา้งช าระท่ีทางสหกรณ์กนัไวส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้
ให้ลดลงร้อยละ 70 ของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไว ้

3. สหกรณ์ฯ จะด าเนินการทางกฎหมายกบัลูกหน้ีค้างช าระท่ีไม่ด าเนินการเคล่ือนไหวทางบญัชี            
ท าให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายต้องตั้งหน้ีสงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในรอบปีบญัชีนั้นให้
เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีก าหนดมาตรการด าเนินการกบัหน่วยงานท่ีไม่น าส่งเงินให้
สหกรณ์ตามยอดเรียกเกบ็หรือไม่หกัเงินผา่นหนา้ฎีกา ท าให้สหกรณ์ฯ ไดร้ับความเสียหาย 
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3. แผนการพัฒนาการบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

  ในปี 2558 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ได้กำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 

ในอัตราร้อยละต่อปี ดังนี้ 

4. แผนการบริหารงานด้านการเงิน

 1. รายได้ของสหกรณ์

 ในปี 2558 การดำาเนินงานของสหกรณ์ฯ มีรายได้ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 10,222,295.75 บาท 

โดยแยกรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นเงิน 9,407,145.94 บาท และ

รายได้จาก แหล่งต่างๆ เป็นเงิน 815,149.81 บาท

 ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้ตั้งประมาณการรายได้ทั้งหมดในปี 2559 คาดว่า จะ

มีรายได้ประมาณ 10,773,000.00 บาท

 2. ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์

 ในปี 2558 สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 11,390,345.80 บาท โดยแยกค่าใช้จ่ายในการ

ดำาเนินงาน 4,217,028.83 บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน 2,815,482.82 บาท และค่าใช้

จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัย จะสูญ 4,357,834.15 บาท

 ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการในค่าใช้จ่ายของสหกรณ์

ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเร่งรัดการติดตามหนี้ค้างชำาระเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงประมาณการค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในปี 2559 ประมาณ 

6,470,000.00 บาท

 3. กำาไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด 

ขาดทุนสุทธิ 1,168,050.05 บาท
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3. แผนการพัฒนาการบริหารจัดการอัตราดอกเบีย้เงินให้กู้ยมื 
        ในปี  2558  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   ได้ก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืม                          

ในอตัราร้อยละต่อปี  ดงัน้ี 
ประเภทเงินกู้ ปี 2557 ปี 2558 ประมาณการปี 2559 

ฉุกเฉิน 
สามญั 
     - ทัว่ไป 
     - เฉพาะกิจ  
     - ทุนเรือนหุ้น 
     - สวสัดิการต่างๆ 

8.00 
 

9.25 
8.25 
7.00 
7.50 

8.00 
 

9.25 
8.25 
7.00 
7.50 

8.00 
 

9.25 
8.25 
6.50 
7.50 

 
4. แผนการบริหารงานด้านการเงิน 

1. รายได้ของสหกรณ์ 
ในปี  2558  การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  มีรายไดท้ั้งหมดรวมเป็นเงิน 10,222,295.75 บาท  โดยแยก

รายได้จากดอกเบ้ียเงินให้กู้และผลตอบแทนจากการลงทุน  เป็นเงิน 9,407,145.94  บาท และรายได้จาก            
แหล่งต่างๆ เป็นเงิน 815,149.81 บาท 
 ในประมาณการปี 2559  สหกรณ์ฯ ได้ตั้งประมาณการรายไดท้ั้งหมดในปี 2559 คาดว่า จะมีรายได้
ประมาณ 10,773,000.00 บาท 

2.  ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 
 ในปี 2558  สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 11,390,345.80 บาท  โดยแยกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
4,217,028.83 บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการลงทุน 2,815,482.82 บาท และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัหน้ีสงสัย 
จะสูญ 4,357,834.15 บาท 

ในประมาณการปี 2559  สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการในค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเร่งรัดการติดตามหน้ีคา้งช าระเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัหน้ีสงสยัจะ
สูญเพิ่มข้ึน ดงันั้น สหกรณ์ฯ จึงประมาณการค่าใชจ่้ายของสหกรณ์ในปี 2559 ประมาณ 6,470,000.00 บาท  

3.  ก าไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ 
ณ   วันท่ี   31  ธันวาคม  2558  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่   จ ากัด                  

ขาดทุนสุทธิ  1,168,050.05 บาท   
ในประมาณการปี 2559  สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์         

ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จะท าให้สหกรณ์ฯ  มีผลก าไรสุทธิในปี  2559           
จ านวนเงิน 4,303,000.00 บาท  
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 ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายของ

สหกรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะทำาให้สหกรณ์ฯ มีผลกำาไรสุทธิในปี 

2559 จำานวนเงิน 4,303,000.00 บาท

5. แผนการจัดสวัสดิการให้สมาชิก

 ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด ได้จัดแผนสวัสดิการให้

สมาชิก ดังนี้

 - ทุนสวัสดิการสมาชิก จ่ายให้สมาชิกสหกรณ์ กรณีเสียชีวิต คนละ 3,000.- บาท

 - ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ของสหกรณ์  

   มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก จำานวน 30 ทุน ทุนละ 1,000.- บาท  
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ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจ า ปีบัญชี 2559 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน กับประมาณการ ประจ าปี 2558 

 

รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 

หมายเหตุ 
ประมาณการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ประมาณการ 

รายได้         
1. ดอกเบ้ียรับจากให้สมาชิกกู ้ 11,000,000.00 9,323,093.13 10,000,000.00   
2. ดอกเบ้ียรับตามค าพิพากษา 300,000.00 563,355.79 500,000.00  
3. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 20,000.00 17,042.46 20,000.00   
4. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10,000.00 9,750.00 10,000.00   

5.  รายไดค่้าปรับ 100,000.00 144,109.51 100,000.00   

6. รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมเช็ค 15,000.00 15,880.00 15,000.00   

7. รายไดเ้บ็ดเตลด็ 5,000.00 1,388.96 5,000.00   

8. เงินปันผลชุมนุมฯ 12,000.00 3,509.00 12,000.00   

9. เงินเฉล่ียคืนชุมนุมฯ 10,000.00 11,282.55 10,000.00   

10.ดอกเบ้ียรับจากเงินรับฝากประจ า ชสอ. 30,000.00 63,501.35 50,000.00  

11.รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมในการ                          
1,000.00 0.00 1,000.00 

 
     ถอนเงินฝาก 
12.รายไดค่้าสนบัสนุนวนัประชุมใหญ่ 0.00 69,383.00 50,000.00  

รวมรายได้ 11,503,000.00 10,222,295.75 10,773,000.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจำา ปีบัญชี 2559 
เปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน กับประมาณการ ประจำาปี 2558 
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รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 

หมายเหตุ 
ประมาณการ ผลการ

ด าเนินงาน 
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่าย         
(1) งานบริหารท่ัวไป         

ค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ  

1. ค่าเบี้ยประชุม 150,000.00 122,900.00 150,000.00 การประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ
และฝ่ายต่างๆ   

2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 12,000.00 6,000.00 16,000.00 ค่าตรวจสอบกจิการ
ประจ าปี                    
คนละ 8,000.-บ.           
เขา้ตรวจสอบ 4 คร้ัง
คร้ังละ 2,000.-บ. 

3. ค่าตอบแทนผูช่้วยปฏิบติังานสหกรณ์ 24,000.00 24,000.00 8,000.00 เลขานุการและ
เหรัญญิก คนละ 
1,000.-บ./เดือน  

4.  ค่าตอบแทนผูม้ีหน้าที่น าเงินส่งให้
สหกรณ์ฯ 70,000.00 67,490.00 70,000.00 

คิดจากเงินท่ีหน่อยงาน
น าส่งx 0.20% x 12 
เดือน 

  ค่าใช้สอย       
1.ค่ารับรอง 40,000.00 34,148.00 30,000.00   
2. ค่าของขวญัของที่ระลึก 20,000.00 21,551.00 10,000.00   
3. ค่าโทรศพัท ์ 30,000.00 22,597.86 30,000.00   
4. ค่าไปรษณีย ์ 40,000.00 24,062.00 30,000.00   
5. ค่าถ่ายเอกสาร 20,000.00 12,000.00 20,000.00   
6. ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 30,000.00 14,583.53 20,000.00   
7. ค่าธรรมเนียมธนาคารและสมุดเช็ค 28,000.00 25,289.00 25,000.00   
8. ค่าใชจ่้ายในการจดัการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 

260,000.00 273,101.00 200,000.00   

  9. ค่าบริการส่ือสาร Internet ความเร็วสูง 12,000.00 7,459.86 10,000.00   
10. ค่าเช่าพื้นที่ website 5,000.00 4,815.00 5,000.00   
11. ค่าสาธารณูปโภค  70,000.00 63,794.90 70,000.00 ค่าส่วนกลาง,ค่าน ้า, 

ค่าไฟ, ค่าน ้าด่ืม  
12. ค่าน ้ ามนัรถ 20,000.00 10,930.20 20,000.00   
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รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 

หมายเหตุ 
ประมาณการ ผลการ

ด าเนินงาน 
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่าย         
ค่าใช้สอย(ต่อ)     
14. ค่าทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก 30,000.00 30,000.00 30,000.00  
15. ค่าใชจ่้ายในการท าบุญส านกังาน 20,000.00 18,830.50 20,000.00  
16. ค่าเบี้ยเล้ียง พาหนะและที่พกั 60,000.00 32,235.50 30,000.00  
17. ค่าใชจ่้ายในการบริการหลงัการขาย 120,000.00 76,490.34 80,000.00 ซอฟแวร์ ISOCARE 

18. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 100,000.00 66,628.00 120,000.00  
19. ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์ตดัจ่าย 10,000.00 0.00 0.00  

20. ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์ 50,000.00 27,500.00 50,000.00  
21. ค่าจดัท าวารสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ ์ 20,000.00 0.00 20,000.00  
22. ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 1,000.00 1,000.00 1,000.00  

23. ค่าธรรมเนียมตวัแทนรับช าระ 0.00 0.00 5,000.00  

    ค่าวัสดุ      

1.ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ใบเสร็จรับเงิน 20,000.00 0.00 20,000.00   
2.ค่าวสัดุของใชส้ านักงาน 70,000.00 58,372.70 70,000.00   
3.ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 20,000.00 12,824.50 20,000.00   
ค่าใช้จ่ายบ ารุงซ่อมแซม       
1.ค่าบ ารุงยานพาหนะ 2,000.00 0.00 2,000.00   
2.ค่าบ ารุงรักษาอาคาร 15,000.00 0.00 15,000.00   
3.ค่าเบี้ยประกนัภยัและใบอนุญาต 2,000.00 0.00 2,000.00   
4.ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม สนง. สหกรณ์ 50,000.00 32,242.00 50,000.00   

5.ค่าเบี้ยประกนัภยั/อคัคีภยัส านักงาน 20,000.00 2,999.72 10,000.00  
6.ค่าบริการก าจดัปลวก 7,000.00 6,500.00 7,000.00  
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น      
1.ค่าการกุศล 12,000.00 14,570.00 15,000.00   
2.ค่าเวชภณัฑ์ 2,000.00 0.00 2,000.00   
3.ค่าภาษีโรงเรือน 20,000.00 0.00 20,000.00  
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทัว่ไป 1,482,000.00 1,114,915.61 1,303,000.00  
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รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 

หมายเหตุ 
ประมาณการ ผลการ

ด าเนินงาน ประมาณการ 

ค่าใช้จ่าย         

(2) งานบริหารบุคคล      
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี      
1. เงินเดือนและค่าจา้งเจา้หนา้ที่ 1,400,000.00 1,170,651.00 1,400,000.00  

2.  ค่าตอบแทนผูจ้ดัการ 12,000.00 12,000.00 12,000.00  

3.  ค่าล่วงเวลา 30,000.00 28,179.00 10,000.00   
4.  ค่าประกนัสังคม 65,000.00 53,612.55 65,000.00   
5. ค่าบ าเหน็จเจา้หน้าที ่ 150,000.00 127,170.00 150,000.00   
6. สวสัดิการเจา้หน้าที่ 35,000.00 29,075.00 20,000.00   
7. ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 50,000.00 34,000.00 30,000.00   
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล 1,742,000.00 1,454,687.55 1,687,000.00  
(3) งานบริหารการลงทุน       
1. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู ้ชสอ. 500,000.00 263,164.78 400,000.00   
2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู ้ธกส. 3,000,000.00 2,522,602.49 3,000,000.00  
4. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิกสหกรณ์ 100,000.00 29,715.55 50,000.00   

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานบริหารการลงทุน
 

3,600,000.00 2,815,482.82 3,450,000.00  

งบส ารองจ่าย   30,000.00 0.00 30,000.00 ไว้จ่ายในงานจ าเป็น
เร่งด่วน 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด +++ 6,854,000.00 5,385,085.98 6,470,000.00  
ก าไรสุทธิ 4,649,000.00 4,837,209.77 4,303,000.00  
หัก หน้ีสงสัยจะสูญ  5,646,374.07    

หัก ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านักงาน  358,885.75   

ก าไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)  (1,168,050.05)    
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รายจ่ายเพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 

ประมาณการ ผลการด าเนินการ ประมาณการ 
งานจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน    
1.เคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,000.00 3,290.00 0.00 
2.เกา้อี้ผูม้าติดต่อ 5,000.00 5,200.00 0.00 
3.ชั้นเหลก็วางเอกสาร 5 ชั้น 4 แถว 10,000.00 11,400.00 5,000.00 
4.เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง 5,000.00 2,560.00 5,000.00 
5.ตูเ้อกสารบานทึบ/บานเลื่อน 5,000.00 0.00 5,000.00 
6.ระบบกลอ้งวงจรปิด 20,000.00 17,800.00 5,000.00 
7.ตูใ้ส่เอกสาร 15 ลิ้นชกั 5,000.00 3,800.00 5,000.00 
8.เคร่ืองส ารองไฟ 5,000.00 0.00 10,000.00 
9.โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 0.00 0.00 5,000.00 
10.โทรทศัน์ LED 19 น้ิว ยี่ห้อ Aconatic 0.00 3,190.00 0.00 
11. เกา้อี้ส านักงาน ไฮโดรลิค 2 ตวั 0.00 2,780.00 0.00 

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน  60,0000.00 50,020.00 40,000.00 
 

รายการ 
ปี 2559 

หมายเหตุ 
ประมาณการ 

งานธุรกิจประชาสันพันธ์สหกรณ์    
1.จดัท าส่ือ วารสาร ขอ้มูลสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ 20,000.00 หมวดค่าใชส้อยขอ้ 19 
งานสวัสดิการสมาชิก    
1.โครงการเพิ่มสวสัดิการสมาชิก 20,000.00 จากทุนส่งเสริมสวสัดิการสมาชิก 
     กรณีสมาชิกเสียชีวติ ช่วยเหลือรายละ 3,000.- บาท 
2.โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
     จดัขึ้นในวนัประชุมใหญ่ทุกๆปีทุนละ 1,000.- บาท 

 
30,000.00 

 
จากหมวดค่าใชส้อย ขอ้ 13 

งานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร    
1.โครงสร้างมาตรฐานการท างานของเจา้หน้าที ่ 30,000.00 งานบริหารบุคคล ขอ้ 7 
2.โครงการสัมมนาผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่สหกรณ์ 30,000.00 หมวดค่าใชส้อยขอ้ 15 

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน  130,000.00   
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งส้ิน  +  170,000.00   

หมายเหตุ:งบประมาณทั้งหมดขออนุมติัให้ถวัจ่ายได ้

รายจ่ายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำานักงาน
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน ประจำาปี 2559

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณากำาหนด วงเงินซึ่ง

สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ ค้ำาประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จำาเป็น

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมของ

สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำารองของสหกรณ์ไม่เกิน 200 ล้าน

บาทให้ใช้ วงเงินกู้ยืมฯ เป็นจำานวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำารองของงบทดลอง ณ วัน

สิ้นเดือนสุดท้ายก่อนการประชุมใหญ่ ซึ่ง งบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 สหกรณ์มีทุนเรือน

หุ้น 56,922,700.00 บาท ทุนสำารอง 2,987,596.91 บาท รวมเป็นเงิน 59,910,296.91 บาท

 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 15 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกำาหนดวงเงินซึ่ง

สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำาประกัน ประจำาปี 2559 จำานวนเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาท) 

คงเดิมเท่าปีก่อน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

มติที่ประชุม:

.............................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 16

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 74 ความว่า “กำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่ง คณะ

กรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก

เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่ วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งใน

สองของกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการ

พ้นจากตำาแหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการดำาเนินการที่อยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นาน

ที่สุด ออกจากตำาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี

  เมื่อครบกำาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ ก็ให้

คณะกรรมการดำาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ 

แต่ต้องไม่เกิน หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ

  กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ซึ่งต้องพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำาอีกได้ แต่

ต้องไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน

  ในกรณีที่กรรมการดำาเนินการต้องพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำาเนินการ

ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำาเนินการชุดแรก และให้นำาความในวรรค

หนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

  ในปี 2558 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 15/2558 ดำารงตำาแหน่งครบวาระ 

จำานวน 8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมการดำาเนินการที่อยู่ครบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จำานวน 2 คน

   1. จ.ส.ต.ชัยภัทร์ แก้วชยาภรณ์  กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 2 ปีที่ 2

   2. นางศิรินภา   วิเชียรโชติ   กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 2 ปีที่ 2

 2. คณะกรรมการดำาเนินการที่อยู่ครบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็นกรรมการดำาเนิน

การใหม่ได้อีกหนึ่งวาระ จำานวน 6 คน

  1. นายอินทปัตร     บุญทวี     ประธานกรรมการดำาเนินการ     วาระที่ 1 ปีที่ 2

  2. สอ.เจตนิพัทธ์     จริยา     กรรมการดำาเนินการ        วาระที่ 1 ปีที่ 2

  3. นายวรกานต์     สุภากาศ    กรรมการดำาเนินการ       วาระที่ 1 ปีที่ 2

  4. นายจรูญโรจน์    แก้วมณี    กรรมการดำาเนินการ            วาระที่ 1 ปีที่ 2 

    5. นางสาวจันทิมาพร ทองนาค   กรรมการดำาเนินการ      วาระที่ 1 ปีที่ 2

  6. นายสมศักดิ์      สุคำาเปี้ย    กรรมการดำาเนินการ      วาระที่ 1 ปีที่ 2

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ เสียสละเพื่อ

ส่วนรวมและมีเวลาพอสมควร เป็นกรรมการดำาเนินการแทนตำาแหน่งที่ว่าง โดยจะเลือกตั้งประธาน

กรรมการดำาเนินการ จำานวน 1 คน เป็นลำาดับแรก และเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ จำานวน 7 คน 

โดยมีกติกาดังนี้
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 1. เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำากัดโดยมีผู้รับรอง จำานวน 2 คน

 2. ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ

 3. สำาหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการดำาเนินการ สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ 

ไม่เกิน 1 ครั้ง และสำาหรับการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการแทนตำาแหน่งที่ว่างสมาชิกยกมือเลือกตั้ง

ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง

 4. ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับจนครบจำานวนที่เลือกตั้ง ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่

 5. หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ มีไม่เกินจำานวนที่จะเลือกตั้ง ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจาก 

ที่ประชุมใหญ่ โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม: ......................................................................................................................................
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 ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปี 2559

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 102 ความว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือก

ตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี 

การเศรษฐกิจหรือ การสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำาปี จำานวนสองคน

  ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ หรือผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งหน้าที่ประจำาใน 

สหกรณ์เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้”

  มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีบัญชี 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้คัด

เลือกสมาชิก สหกรณ์ จำานวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปีบัญชี 2558 ของ

สหกรณ์ คือ

  1. นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล อบต.สันกลาง

  2. นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล ทต.ทุ่งต้อม

  ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้ง 2 คน ได้ครบวาระตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

และปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางจนกว่าจะมีผู้ดำารงตำาแหน่งแทนตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 103 ความว่า 

“การดำารงตำาแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำาแหน่ง ได้มีกำาหนดเวลาหนึ่งปีทาง

บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำาหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ

สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำา”

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ดังนี้

  1. กำาหนดจำานวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปีบัญชี 2559 จำานวน 2 คน

  2. เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อตาม

ที่ได้กำาหนดไว้ในข้อ 1. หากมีผู้เสนอชื่อไม่เกินจำานวนที่กำาหนดไว้ในข้อ 1. ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่ง

ได้ยินยอมต่อ ที่ประชุมใหญ่ ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงมติเห็นชอบ

มติที่ประชุม:  .....................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10

เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 71 (12) กำาหนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบัติตาม

บันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ

บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

  จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อแนะนำา เสนอแนะ ใน

การดำาเนินงานของสหกรณ์ฯ ต่อที่ประชุมใหญ่

มติที่ประชุม .......................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 11

เรื่อง อื่น ๆ

11.1

 .............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

11.2

 .............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ก

ประเภทเงินกู้สามัญ

หมายเหตุ    1. สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณา ตามหลัก 
        เกณฑ์และ เงื่อนไขของการให้กู้เงินแก่สมาชิก
     2. สมาชิกผู้กู้เงินสามัญจะต้องมีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้   
        กรณีหุ้นสะสมน้อยกว่า ที่กำาหนดสหกรณ์ฯจะหักจากเงินกู้
     3. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยื่นขอกู้เงินกู้สามัญต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วน 
               ท้องถิ่นเชียงใหม่
     4. สมาชิกกู้เงินสามัญ วงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาท ต้องทำาประกันเงินกู้ ซึ่งจำานวนเงินขึ้นอยู่อายุ  
        เงื่อนไข และเพศ ซึ่งจะหักชำาระจากวงเงินกู้
     5. สมาชิกกู้เงินสามัญ ต้องมีเงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือนล่าสุด
     6. สมาชิกผู้กู้เงินสามัญตั้งแต่ 100,000.- บาท ต้องแสดงรายงานเครดิตบูโรและ statement  
        ธนาคารที่เงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน
     7. สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถค้ำาประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 4 สัญญา 
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ภาคผนวก ก  
ประเภทเงนิกู้สามญั 

 
รายละเอยีด
โครงการ 

คุณสมบัติ วงเงินกู้สูงสุด ระยะเวลา
ช าระคืน 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

หลกัประกนั 
คนค ้า ส.= ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า 

คนค ้า สท. = พนง.จา้งภารกจิ/พนง.จา้งทัว่ไป 

ทัว่ไป สมาชิกสหกรณ์ 
ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

25 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
ไม่เกนิ 1,000,000.- บาท 

100 งวด 9.25 -กูไ้ม่เกนิ 200,000.- บ. คนค ้าส. 1 คน 
-กูไ้ม่เกนิ 500,000.- บ. คนค ้าส. 2 คน 
-กูไ้ม่เกนิ 750,000.- บ. คนค ้าส. 3 คน 
-กูต้ ั้งแต่ 750,001.- บ. คนค ้า ส. 4 คน 

 พนกังานจา้งตามภารกจิ 
ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

15 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
ไม่เกนิ 200,000.- บาท 

96 งวด 9.25 -กูไ้ม่เกนิ 100,000.- บ. คนค ้า ส. 1 คน 
-กูเ้กนิ   100,001.- บ.    คนค ้า ส. 1 คน 
      และคนค ้า สท. 1 คน 

เฉพาะกจิ ขา้ราชการและลูกจา้งประจ า 
ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

20 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
ไม่เกนิ 150,000.- บาท 

36 งวด 8.25 -คนค ้า ส.  1 คน 

 พนกังานจา้งตามภารกจิ 
ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

10 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
ไม่เกนิ 100,000.- บาท 

36 งวด 8.25 -คนค ้า ส.  1 คน 

 พนกังานจา้งทัว่ไป 
ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

5 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
ไม่เกนิ 50,000.- บาท 

24 งวด 8.25 -คนค ้า ส.  1 คน 

ทนุเรือนหุ้น 
และเงินฝาก 

สมาชิกสหกรณ์ 
ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

ร้อยละ 90 ของมลูค่าหุน้
และเงินฝากรวมกนั 

100 งวด 7.00 -ทุนเรือนหุน้และเงินฝากค  ้าประกนั 

ซื้อสินค้า สมาชิกสหกรณ์ 
ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุดไม่เกนิ 
50,000.- บาท 

60 งวด 7.50 -คนค ้า ส. 1 คน 

จัดหาอาวธุปืน สมาชิกสหกรณ์ 
ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุดไม่เกนิ 
100,000.- บาท 

60 งวด 7.50 -คนค ้า ส. 1 คน 

ติดตั้งแกส็ สมาชิกสหกรณ์  
ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุดไม่เกนิ 
50,000.- บาท 

36 งวด 7.50 -คนค ้า ส.1 คน 

   
     หมายเหตุ   1.   สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมติัเงินกูส้ามญั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละ                                                                                      

เง่ือนไขของการให้กูเ้งินแกส่มาชิก  
 2.   สมาชิกผูกู้เ้งินสามญัจะตอ้งมีทนุเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของวงเงินกู ้กรณีหุ้นสะสมน้อยกวา่                                                                      

ท่ีก  าหนดสหกรณ์ฯจะหกัจากเงินกู ้
3.   สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ียื่นขอกูเ้งินกูส้ามญัต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ 
4.   สมาชิกกูเ้งินสามญั วงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาท ตอ้งท าประกนัเงินกู ้ซ่ึงจ านวนเงินข้ึนอยูอ่าย ุเง่ือนไข และเพศ                              

ซ่ึงจะหกัช าระจากวงเงินกู ้
5.   สมาชิกกูเ้งินสามญั ตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินไดร้ายเดือนลา่สุด 

 6.   สมาชิกผูกู้เ้งินสามญัตั้งแต่ 100,000.- บาท ตอ้งแสดงรายงานเครดิตบโูรและ statement ธนาคารท่ีเงินเดือนเขา้บญัชี                                            
ยอ้นหลงั 3 เดือน    

7.   สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถค ้าประกนัเงินกูส้ามญัไดไ้ม่เกนิ 4 สัญญา 
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ภาคผนวก ข  
เลขทีบ่ัญชีธนาคารของสหกรณ์ 

 
สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านธนาคารมายังบัญชีสหกรณ์ได้ ดังนี้ 

 
ธนาคารกรุงไทย  สาขาช้างคลาน 

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่533-0-21062-3 
 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเมอืงเชียงใหม่ 
  บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 023-2-519644 
 

สมาชิกสามารถแจ้งการโอนเงินหรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง 
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ภาคผนวก ข

เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์

îสมาชิกสามารถโอนเงินผ่านธนาคารมายังบัญชีสหกรณ์ได้ ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 533-0-21062-3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเมืองเชียงใหม่

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-2-519644

îสมาชิกสามารถแจ้งการโอนเงินหรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง 


